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INEXISTÊNCIA  DE  ABUSIVIDADE  E  OBSERVÂNCIA  À 
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-  Tendo  o  contrato  de  plano  de  assistência  à  saúde  sido 
firmado no ano de 1996, resta inaplicável,  in casu, o diploma 
regulador de tal espécie contratual, isto é, na Lei nº 9.656/98, 
face  ao  princípio  da  irretroatividade  legal.  Incide,  de  outra 
banda, o CDC, até mesmo por força da Súmula n. 469, do STJ, 
segundo  a  qual  “Aplica-se  o  Código  de  Defesa  do 
Consumidor aos contratos de plano de saúde”.

-  À  luz  do  ordenamento  consumerista  aplicável  à  espécie, 
evidencia-se  que  a  negativa  de  fornecimento  de  aparelho 
respiratório  CPAP  pela  operadora  de  plano  de  saúde  ao 
paciente em litígio se afigura plenamente legítima, sobretudo 
porquanto o instrumento contratual em referência excluíra da 
cobertura  contratual,  de  modo  claro  e  em  destaque,  o 
fornecimento de próteses, órteses ou outros aparelhos.

-  Em  conformidade  com  a  mais  abalizada  Jurisprudência 
pátria, “A operadora do plano de saúde não pode responder 
pelos riscos não assumidos de forma expressa no contrato e 
pelos quais não contribuiu o consumidor. Diante da exclusão 



da  cobertura  de  próteses/órteses,  através  do  Regulamento 
fornecido quando da contratação, cuja cláusula restritiva, de 
forma lícita, foi formulada com a clareza necessária e exigida 
pelo artigo 54, § 4º, do CDC, não pode ser soerguido o voto 
que julgou pela procedência do pedido inicial”1. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao apelo, nos termos do voto 
do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 148.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pela  Unimed  João 
Pessoa Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. contra sentença proferida pelo MM. 
Juízo  da  4ª  Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital  nos  autos  da  ação  ordinária  c/c 
indenização por danos morais e materiais, promovida por José Alves Cândido, ora 
recorrido, em face da operadora de plano de saúde apelante.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo,  o 
Excelentíssimo  Juiz  de  Direito  José  Herbert  Luna  Lisboa,  julgou  procedente  a 
pretensão vestibular, para o fim de declarar a nulidade da cláusula contratual em 
discussão nos autos, instando a ré ao fornecimento do aparelho de pressão CPAP 
AUTOSET  II,  autoajustável,  Série  S8,  II,  assim  como,  à  prestação  de  assistência 
continuidada de adaptação à terapia com o CPAP e ao pagamento de indenização 
por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Outrossim, condenou a sociedade promovida ao pagamento de 
custas processuais e honorários advocatícios, estes, no percentual de 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da condenação, em consonância com o artigo 20, § 3º, do CPC.

Inconformada,  a  empresa  vencida  interpôs  tempestivamente 
seu apelo, pugnando pela reforma da sentença de primeiro grau, argumentando, em 
síntese: a exclusão do aparelho médico pretendido da cobertura do plano de saúde; a 
validade da cláusula limitativa em discussão; a inocorrência de qualquer dano moral, 
bem como, a exorbitância do quantum indenizatório arbitrado.

Intimado,  o  consumidor  apelado  ofertou  suas  contrarrazões, 
opinando pelo  desprovimento  do recurso,  o  que  fizera  ao  rebater  cada  uma das 
alegações recursais suscitadas pela cooperativa insurgente.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
1 TJMG - EI 10713100008786003 , Rel. Batista de Abreu, 08/05/2013, 16ª CÂMARA CÍVEL, 17/05/2013.



deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório que se revela essencial. Voto.

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em  disceptação,  urge  adiantar  que  o  recurso  manejado  merece  provimento, 
porquanto  a  sentença  guerreada  não  se  encontra  em  conformidade  com  o 
ordenamento consumerista incidente na espécie.

A esse  respeito,  fundamental  destacar  que,  ao  contrário  de 
grande parte das discussões sobre planos de saúde já submetidas a esta Corte de 
Justiça, a hipótese vertente transita em redor de negativa de cobertura legítima, tendo 
em vista que alicerçada em cláusula limitativa válida e, igualmente, nos princípios 
contratuais da boa-fé e do pacta sunt servanda.

Com  efeito,  adentrando  no  exame  dos  autos,  é  essencial 
salientar que a doutrina processual é pacífica acerca da impossibilidade de retroação 
automática da lei a período temporal anterior à sua vigência, objetivando-se, assim, a 
concretude da segurança e  estabilidade jurídicas,  mecanismos estes  que conferem 
proteção especial ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, nos 
termos do artigo 5º, XXXVI, da CF/88, e do artigo 6º, da LINDB.

Subsumindo tal entendimento ao caso dos autos, colhe-se que o 
ajuste de plano de assistência à saúde in casu fora firmado em 08 de outubro de 1996, 
tendo a Lei nº 9.656/98, reguladora de tais modalidades contratuais, por sua vez, sido 
publicada, somente, em 1998, isto é, posteriormente ao contrato firmado em análise.

Destarte,  clara  é  a  inaplicabilidade  da  referida  legislação  na 
conjuntura  in  concreto,  haja  vista  a  observância  compulsória  do  princípio  da 
irretroatividade consagrado na doutrina e jurisprudência brasileiras.

Neste sentido, destaque-se julgados dos Tribunais Pátrios:

“[…]  esta  Corte  lançou  argumentos  que  são,  em  tudo, 
aplicáveis  à  hipótese,  sufragando  a  tese  manifestada  no 
acórdão recorrido e reconhecendo que o contrato de seguro 
saúde  tem  trato  sucessivo,  não  havendo  que  se  falar  em 
retroatividade da lei superveniente […] Confira-se: Art. 35, Lei 
9.656/98.  'Aplicam-se  as  disposições  desta  Lei  a  todos  os 
contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada aos 
consumidores  com  contratos  anteriores,  bem  como  àqueles 
com contratos celebrados entre 2 de setembro de 1998 e 1o de 
janeiro de 1999,  a  possibilidade de optar  pela adaptação ao 



sistema previsto nesta Lei'. Diante do regime específico da Lei 
9.656/98 e da clara dicção do referido art.  35,  não há que se 
falar  em  sua  aplicação  imediata  a  contratos  celebrados 
anteriormente a sua vigência”2. 

PLANO DE SÁUDE FIRMADO ANTES DA VIGÊNCIA DA 
LEI  Nº  9.656/98.  INAPLICABILIDADE  DE  TAL  DIPLOMA 
LEGAL.  RESCISÃO  UNILATERAL  DO  CONTRATO. 
IMPONTUALIDADE DAS PRESTAÇÕES. PRÁTICA USUAL 
AO  LONGO  DO  CONTRATO.  RECEBIMENTO  DE 
MENSALIDADE  APÓS  A  RESCISÃO.  APLICAÇÃO  DO 
CDC.  MANIFESTAÇÃO  DE  VONTADE  CONTRÁRIA  AO 
PROPÓSITO DE RESCINDIR. BOA FÉ CONTRATUAL. Não 
se  aplicam  as  disposições  da  lei  9.656/98  aos  contratos  de 
plano de saúde firmados anteriormente à edição desta lei, eis 
que,  trata-se  de  ato  jurídico  perfeito,  constitucionalmente 
protegido. Permitir que a operadora de plano de saúde tenha a 
prerrogativa  de  usar  a  impontualidade  como  causa  para  a 
rescisão  unilateral  no  momento  em  que  os  apelados  mais 
necessitam  do  amparo  à  saúde,  mesmo  tendo  ela  aceitado 
pagamentos atrasados com os devidos encargos durante todo 
o contrato e mesmo após a rescisão, seria contrariar a boa fé 
exigida nos contratos  e colocar  o  consumidor em manifesta 
posição de desvantagem3. 

Sob  outro  prisma,  resta  patente  a  relação  consumerista 
decorrente de tal avença de plano de assistência à saúde firmada entre os litigantes, 
sendo,  portanto,  de incidência  obrigatória  os dispositivos  versados no Código de 
Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/19, nos termos da Súmula n. 469, do STJ, verbis:

STJ,  Súmula  469.  Aplica-se  o  Código  de  Defesa  do 
Consumidor aos contratos de plano de saúde. 

No  concernente  a  esta  codificação,  depreende-se  que,  ao 
contrário  do  que  ocorreu  com  a  Lei  nº  9.656/98,  suas  normas  são  perfeitamente 
aplicáveis à lide, uma vez que entraram em vigor em época anterior à celebração do 
plano de saúde objeto dos autos em análise.

Destarte,  urge  destacar  que  basta  um  estudo,  ainda  que 
perfunctório, do diploma legal infra, para se chegar à conclusão de que um contrato 
deve ser estipulado conforme os princípios da boa-fé e probidade4, objetivando-se, 
sempre,  a  satisfação  do  consumidor  e  o  atendimento  de  sua  saúde,  segurança  e 

2 STJ – Ag  978.939/RJ – Rel. Min. Nancy Andrighi – 26.09.2008.
3 TJMG – 9ª Câmara Cível – AC 1.0525.06.098578-1/001 – Rel. Des. Generoso Filho – 06.11.2007.
4 Artigo 422, do Código Civil de 2002, Lei 10.406/02.



outros valores considerados inerentes à dignidade humana.

Em virtude disto, o CDC cria mecanismos de proteção ao polo 
hipossuficiente da relação consumerista, a fim de equipará-lo ao fornecedor de bens 
ou serviços, estabelecendo, para tanto, entre outros: a interpretação mais favorável ao 
cliente5 e a nulidade das cláusulas abusivas6.

Nesta  senda,  trasladando  tal  raciocínio  jurídico  à  casuística 
veiculada nos autos em desate, extrai-se que a alegada abusividade da negativa, por 
parte  da  operadora  apelante,  de  fornecimento  do  aparelho  de  pressão  CPAP 
AUTOSET II, autoajustável, Série S8, II, deve ser analisada à luz, notadamente, dos 
normativos consagrados no Código de Defesa do Consumidor, e não, jamais, com 
base na Lei n. 9.656/1998, voltada ao regime jurídico dos Planos de Saúde.

Com  escopo  em  tal  intelecto,  analisando-se  o  instrumento 
contratual  vergastado,  mais  especificamente  sua  cláusula  38,  sob  a  ótica  jurídica 
implantada pelo Código de Defesa do Consumidor, não se depreende da presente 
casuística qualquer afronta ou desrespeito ao ordenamento consumerista vigente.

Tal é o que ocorre uma vez que a própria cláusula impugnada 
empreende, com êxito,  esforços no sentido de excluir expressamente da cobertura 
contratual  o  fornecimento  de  próteses,  órteses  ou outros  aparelhos  corretivos  ou 
maximizadores das funções do corpo humano. Neste norte, transcreva-se a cláusula:

Cláusula  38:  Ficam  expressamente  excluídos  da  cobertura 
contratual os fornecimentos de aparelhos ortopédicos (órteses, 
próteses e materiais de síntese óssea), ortofônicos e outros, os 
aviamentos de óculos e  de lentes  de qualquer  natureza,  os 
fornecimentos  de  prótese  cardiovascular,  de  válvulas  e  de 
aparelhos  de  complementação  ou  substituição  de  funções 
(próteses).

Sob  tal  prisma,  inequívoca  é  a  exclusão  do  fornecimento  do 
aparelho de facilitação respiratória prescrito  ao recorrido da cobertura contratual, 
sobretudo  porque  a  cláusula  limitativa  não  apresenta  qualquer  vício  passível  de 
anulação, possuindo, inclusive,  redação clara,  inequívoca e em destaque, na exata 
forma do que preceitua o artigo 54, em seus §§ 3º e 4º, in verbis:

CDC, Artigo 54:

§  3°  -  Os  contratos  de  adesão  escritos  serão  redigidos  em 
termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de modo 
a facilitar sua compreensão pelo consumidor.

5 Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.
6 Art. 51, do Código de Defesa do Consumidor.



§ 4°  -  As cláusulas  que implicarem limitação de direito  do 
consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo 
sua imediata e fácil compreensão. 

Ora,  nesse  diapasão,  não  se  extrai  qualquer  abusividade  ou 
nulidade em redor da previsão de restrição do contrato firmado ao fornecimento de 
próteses, órteses ou outros aparelhos relacionados à complementação ou substituição 
das funções humanas, eis que não restara evidente, in casu, sequer, qualquer indício 
de má-fé por parte da conduta da recorrente.

Em razão disso, emerge que a negativa da operadora de plano 
de saúde se afigura plenamente legítima, sendo impossível obrigar o particular, por 
meio do simples pretexto da primazia irrestrita do direito à saúde de outrem, ao 
cumprimento de obrigação a que àquele não compete. Deve prevalecer, destarte, a 
autonomia da vontade,  devendo a  cobertura da operadora de plano de saúde se 
restringir aos casos contratados ou abusiva e indevidamente excluídos da avença.

Corroborando tal entendimento, emergem as ementas infra:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PLANO  DE  SAÚDE. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS.  FORNECIMENTO  DE  APARELHO  CPAP. 
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL E DE OBRIGATORIEDADE. TEM-SE 
QUE O FORNECIMENTO DE APARELHO DENOMINADO 
DE CPAP NÃO É OBRIGATÓRIO, UMA VEZ QUE NÃO HÁ 
PREVISÃO CONTRATUAL PARA TANTO. CASO FOSSE A 
AÇÃO PRINCIPAL AJUIZADA CONTRA O ESTADO DO 
RS, DAÍ SIM PODERIA A AGRAVANTE OBTER SUCESSO, 
POIS  O  FORNECIMENTO  DE  MÁSCARA  NASAL  OU 
FACIAL  -  AUTO-CPAP,  PODERIA  CONFIGURAR  A 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES 
DA  FEDERAÇÃO,  NA  FORMA  DO  ART.  23,  II,  E  196, 
AMBOS  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL/88,  CONFORME 
VEM  DECIDINDO  O  STJ  E  O  STF,  BEM  COMO  ESTA 
CORTE ESTADUAL (RN 70054125091,  21ª.  CCV, REL.  DES. 
ARMÍNIO JOSÉ  ABREU LIMA DA ROSA,  J.  EM 22.5.13). 
NEGADO  PROVIMENTO,  POR  MANIFESTAMENTE 
IMPROCEDENTE. (TJRS, 70056039290, 6ª Câmara Cível, Rel. 
Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 10/09/2013)

EMBARGOS  INFRINGENTES  -  PLANO  DE  SAÚDE  - 
EQUIPAMENTO  CPAP  -  ÓRTESE  -  EXCLUSÃO  DE 



COBERTURA  -  RESGATE  DO  VOTO  MINORITÁRIO  - 
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  -  IMPOSSIBILIDADE.  -  A 
operadora do plano de saúde não pode responder pelos riscos 
não assumidos de forma expressa no contrato e pelos quais 
não  contribuiu  o  consumidor.  -  Diante  da  exclusão  da 
cobertura  de  próteses/órteses,  através  do  Regulamento 
fornecido quando da contratação, cuja cláusula restritiva, de 
forma lícita, foi formulada com a clareza necessária e exigida 
pelo artigo 54, § 4º, do CDC, não pode ser soerguido o voto 
que julgou pela procedência do pedido inicial.  (TJMG - EI: 
10713100008786003 MG , Rel. Batista de Abreu, 08/05/2013, 16ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2013).

CIVIL  E  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  PLANO  DE  SAÚDE.  EQUIPAMENTO  CPAP. 
PRESCRIÇÃO  MÉDICA.  ÓRTESE  NÃO  LIGADA  A  ATO 
CIRÚRGICO.  CLÁUSULA  LIMITATIVA  DO  RISCO. 
REDAÇÃO  CLARA  E  DESTACADA.  CIÊNCIA  DO 
ASSOCIADO.  EXCLUSÃO.  POS-SIBILIDADE. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. a) 
A  relação  formada  entre  os  associados  e  os  convênios  de 
saúde  subsume-se  aos  ditames  insculpidos  no  Código  de 
Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90 - restando enquadrados 
nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente, o 
conveniado, ou seja, aquele que figura como destinatário final 
do  serviço  e  a  Cooperativa  médica,  cujo  objeto  negocial  é 
justamente a prestação de serviços. b) Havendo a operadora 
de  plano  de  saúde  cientificado  o  associado  sobre  o  seu 
regulamento geral, o qual inclui a cláusula limitativa do risco, 
redigida com clareza e em destaque, poderá negar-se a cobrir 
pagamento  de  órtese  não  ligada  a  ato  cirúrgico,  que  se 
encontra descoberta. c) Apelação a que se dá provimento. Voto 
Vencido:  AÇÃO  COMINATÓRIA  -  PLANO  DA  SAÚDE  - 
CPAP  -  ÓRTESE  NÃO  LIGADA  A  ATO  CIRÚRGICO  - 
PROCEDÊNCIA  -  SENTENÇA  MANTIDA.  É  de 
responsabilidade do plano de saúde arcar com os custos de 
órtese não ligada a ato cirúrgico, necessária à complementação 
de tratamento de apnéia do sono moderada e manutenção da 
saúde da paciente,  em observância aos princípios da boa-fé 
contratual e dignidade da pessoa humana, além do Código de 
Defesa  do  Consumidor.  Deram  provimento  ao  recurso, 
ficando vencido o Revisor. (TJMG, 1.0713.10.000878-6/001, Rel. 
Des. Sebastião P. Souza , 16ª CÂMARA CÍVEL, 06/07/2011).



Ante  o  exposto,  dou  provimento  ao  apelo, para  o  fim  de 
reconhecer a validade da cláusula contratual em discussão e cassar a determinação 
de  fornecimento  do  aparelho  CPAP,  bem  como,  a  indenização  por  danos  morais 
fixada, julgando, consequentemente, improcedente a pretensão vestibular.

Ademais,  determino  a  inversão  dos  ônus  sucumbenciais, 
condenando o recorrido ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual 
de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atentando-se, contudo, à suspensão do 
artigo 12, da Lei n. 1.060/1950.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade, dar provimento ao apelo, 
nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Romero 
Marcelo  da  Fonseca.   Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Juiz  Convocado  Dr. 
Miguel de Britto Lyra Filho (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. João 
Alves da Silva), o  Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca e o Exmo. Des. Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  da 
Excelentíssima Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça 
Convocada.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 19 de agosto de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 22 de agosto de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


